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Artigo: 50 bilhões de razões
pelas quais o Facebook não vale
US$ 50 bilhões
Por Robert X. Cringely, da InfoWorld/EUA
Publicada em 04 de janeiro  de 2011 às 07h45

Será que o  Facebo o k, que não  divulga uma
linha de inf o rmação  f inanceira, vale  mesmo
mais que eBay, Yaho o  e T ime Warner? Há
co nt ro vérsias.

Parece que o  Facebook, a rede social endossada
pessoalmente por Deus, vale agora mais que eBay,
Yahoo e Time Warner – tudo sem vender uma única
ação para o  José, nem para a Maria.

A razão: o  superbanco de Wall Street Goldman
Sachs, que injetou outros 450 milhões em capital de
risco no Facebook, levou o  site a uma avaliação
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estimada em 50 bilhões de dó lares.

Você se lembra do Goldman Sachs, não? Aquele que
recebeu bilhões em dinheiro  de impostos e
imediatamente emitiu bilhões de dó lares em bônus
para seus empregados? Aquele que admitiu induzir
investidores a entrar em fundos hipotecários sem
valor em 2007 e terminou pagando multas recordes
de 550 milhões – uma fração dos lucros obtidos?

Sim, são eles. São eles com quem o Facebook tem
dividido a cama. Então, se o  Goldman Sachs diz que
o Facebook vale 50 bilhões, como nós, meros
mortais, podemos questioná-los?

Também dormem com o Facebook a Digital Sky
Technologies, uma empresa russa de investimentos
que é amplamente responsável por espalhar a
Zynga (vulgo Farmville) pelo  mundo. A empresa
jo fou outros 50 milhões nos bo lsos do Facebook,
elevando o  investimento  to tal na rede social a meio
bilhão de dó lares.

A DST é supostamente contro lada por um o ligarca
russo e amigo de Putin chamado Alisher Usmanov,
que é descrito  assim pelo  Gawker:

“Usmanov... Que, segundo fontes, detém 32% da
DST, é acusado por um antigo embaixador britânico
de ser um gângster e de ter relações próximas com
a máfia do tráfico  de drogas e, como informamos
anterio rmente, tentou de forma controversa censurar
blogs que traziam links para notícias sobre as
acusações.”

Como você se sente em compartilhar suas
informações pessoais com o Facebook agora?

De acordo com o blog Dealbook, do New York
Times, o  investimento  dá ao Goldman Sachs o
acesso interno para trazer o  Facebook ao mercado
público , se e quando o  site decidir fazer um IPO.
Enquanto  isso, o  Goldman cria um veículo  de
investimentos de “finalidade especial” para
milionários que querem entrar pelo  andar de baixo
antes que o  elevador seja o ficialmente aberto  ao
público .

Humm, isso soa estranhamente familiar. Não era o
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Humm, isso soa estranhamente familiar. Não era o
veículo  de hipotecas subprime – aquele que
Goldman Sachs vendeu como Ferrari mas que
depois se revelou uma carroça – também um
investimento  de “finalidade especial”?

Sobre isso, leiamos o  Times:

“Como parte do acordo, o  Goldman espera levantar
até 1,5 bilhões de dó lares de investidores para o
Facebook à avaliação de 50 bilhões, afirmaram
pessoas próximas às negociações, que falaram na
condição de anonimato porque a transação não
deveria vir a público  antes que a captação de fundos
tivesse sido completada.”

Em um movimento  raro , o  Goldman planeja criar um
“veículo  de finalidade especial” para permitir que
seus clientes altamente endinheirados invistam no
Facebook, disseram essas pessoas. Enquanto  a
Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC,
na sigla em inglês) exige que empresas com mais de
499 investidores abram seus resultados financeiros
para o  público , o  veículo  especialmente pro jetado
pelo  Goldman pode ser capaz de contornar tal regra
porque seria gerenciado pelo  Goldman, contado
como apenas um investidor, mesmo que esse fundo
reúna investimentos de milhares de clientes.

Não está claro  se a SEC irá dar sua aprovação a tal
arranjo .

O Goldman Sachs e o  Facebook esperam receber a
maior parte dos benefícios dos proprietários de
ações públicas (rios de dinheiro), sem cumprir com
nenhuma daquelas chatas exigências de divulgação
de informações financeiras – como se a empresa
realmente tem lucro , se executivos importantes
pediram demissão, se diretores estão vendendo
suas ações, ou se a empresa fo i processada por
qualquer co isa que poderia causar impacto  em seus
resultados.

Em outras palavras, o  Facebook quer que você
compartilhe todos os seus segredos, mas
educadamente se recusa a compartilhar seus
próprios segredos. Se você investigar muito  de perto
seus investidores, poderá acidentalmente cair de
alguma janela ou, eventualmente, de um avião.

O Facebook não é a única empresa que brinca com a
noção de “público”. A SEC aparentemente investiga
o comércio  de ações privadas por empresas
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Compart ilhe :

pontocom quentes como Twitter, Zynga e LinkedIn.
Mas o  Facebook é o  maior peixão deste tanque.

Graças a Deus, não sou corretor de ações nem
advogado de legislação financeira. Mas se alguém
quiser me explicar como isso tudo não pode ser
considerado ilegal, eu adoraria ouvi- lo .

Não estou dizendo que o  Facebook não é a co isa
mais grandiosa desde que inventaram o queijo
fatiado. Mas a idéia de que ele vale mais que as
empresas listadas no começo deste artigo  sem ao
menos demonstrar ao mundo quanto  dinheiro
aqueles pequenos anúncios de 125 pixels trazem à
empresa é no mínimo risível.

E os pedigrees de seus amigos mais próximos só
me deixam ainda mais temeroso.

ADICIONAR NOVO
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Digite seu comentário aqui.
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Mostrando 4 comentários
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  Notificar por email    Assinar via RSS

Bom, para estimativa de VALOR de empresa não é
necessário que a mesma mostre as suas finanças, mas
sim a sua capacidade de render. O Google também não
divulga uma planilha de faturamento anual com links
patrocinados e mesmo assim vale os bilhões que nós
falamos que vale. Porque? Pesquisa. A gente descobre
que 98% das pessoas que entram em sites, acabam
usando buscadores, desses 98%, aproximadamente
85% (isso com valores do mundo todo) utiliz am o
GOOGLE em unanimidade (com exceção da china, se
não me engano). E é com esses PRECEITOS que a
gente determina que a empresa vale muito, pois
sabemos que ela pode render muito. O facebook tem
mais de 500 milhões de usuários, é equivalente a toda
a população, eu disse TODA, em TOTALIDADE, da
AMERICA LATINA. Se você pensar que um único site
controla um numero de adeptos equivalente a um
CONTINENTE inteiro, isto é "1/6 do mundo", não é dificil
entender essa estimativa de valor que claramente é
tendenciosa, mas não sem fundamentos. Sobre a teoria
da conspiração em "o facebook quer que você
compartilhe todos os seus segredos", fica o outro lado
da moeda: O Facebook quer que você compartilhe
informações, experiências e expanda seus horiz ontes.
Porque é isso que a internet vem se tornando hoje em

co ment ar co mo  …

Iuri Ge nove si 16 minutos atrás

 PDFmyURL.com

http://idgnow.uol.com.br/mercado/2011/01/04/artigo-50-bilhoes-de-razoes-pelas-quais-o-facebook-nao-vale-us-50-bilhoes/#
http://siteidgnow.disqus.com/artigo_50_bilhoes_de_razoes_pelas_quais_o_facebook_nao_vale_us_50_bilhoes_mercado_idg_now_04/latest.rss
http://disqus.com/twitter-17764609/
http://twitter.com/iurigenovesi
http://idgnow.uol.com.br/mercado/2011/01/04/artigo-50-bilhoes-de-razoes-pelas-quais-o-facebook-nao-vale-us-50-bilhoes/#comment-123822383
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


dia, colaborativa (vide wikipedia), cooperativa,
informativa e obviamente, educativa. Hoje nós apenas
não lemos a informação, nós faz emos, compartilhamos,
adicionamos, discutimos. E é dessa maneira que a
gente evolui, não acha?

Sintam-se livres para concordar, discordar, criticar e
discutir!

1 person liked this. gostei  

Bom, não sou um expert em redes sociais, mas vejo
que grande parte dessa parcela de 50bi deve-se ao
valor assumido a cada usuario do facebook. Faz endo
uma continha facil.....o facebook tem 500mi usuarios e
digamos que realmente vale 50bi. Dividindo 50bi /
500mi temos 100 dolares.
Seria então 100 dolares o que cada usuario vale p/ o
facebook?
E voces leitores? venderiam seus perfis do facebook
por 100 dolares?
Fica ai minha contribuição e abro a discussão.
Thiago

1 person liked this. gostei  

Meu caro, peço que leia meu comentário e reflita no
outro lado do papel.

gostei  

Engraçado como as pessoas são. Isso me parece muito

responder

Thiago Luiz  34 minutos atrás

responder

Iuri Ge nove si 15 minutos atrás 

responder

N.Hugo 42 minutos atrás
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próximo ao messenger corporativo. As pessoas falam
as maiores barbares, traem e outras coisinhas mais e
não passa pela cabeça delas que elas são
monitoradas. ( kkkkkkkkkk ). O mesmo acontece aqui
com o FaceBook. A pessoa coloca as suas informações
mais intimas e na cabeça delas não passa a minima
noção de quem está tendo acesso a elas. A julgar pelo
artigo é como se eu o lobo estivesse tomando conta
das ovelhas. ( kkkkkkkk ). Coisa nova é assim mesmo.

gostei  responder
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